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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Dünyadaki doğal kaynaklar nüfusun hızlı artışıyla beraber bilinçsiz ve aşırı 

tüketilmektedir. Doğal kaynakların ham madde üretiminde bu şekilde bilinçsiz 

kullanımı gelecek nesillerin de hakkı olan bu kaynakları yok etmektedir (Hanay ve 

Koçer, 2006). Avrupa Birliği, atık çerçeve direktifi (2008/98/EC) atık yönetimi 

stratejileri çerçevesinde öncelikle atık oluşumunu önleme, ardından yeniden kullanım 

ve sonra geri dönüşüm şeklinde bir öncelik sıralaması belirlemiştir (EC, 2010). 

Ülkemizde de Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlan Atık Yönetimi 

Yönetmeliğinde (RG: 02.04.2015 – 29314) bu sıralama özellikle vurgulanmaktadır. 

Türkiye’de de atık oluşumunu azaltmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 23 Ekim 

2018 tarihinde Sıfır Atık Yönetmeliği Taslağını yayınlayarak görüşe açmıştır. Bu 

Yönetmelik ile kaynakların verimli kullanılması, yeniden kullanıma öncelik verilmesi, 

atık oluşumunun önlenmesi, aksi durumda ise atık oluşumunun en aza indirilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye’de çevrenin korunması, kaynak verimliliğinin 

artırılması ve plastik poşet kullanımının azaltılması maksadıyla 1 Ocak 2019 tarihinden 

itibaren uygulanmak üzere plastik poşetlerin ücretlendirilmesine başlanılmıştır (T.C. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019). 

Plastik poşetlerin azaltılmasına yönelik bu adım ülke çapında oldukça pozitif geri 

dönütler almıştır. Alışveriş sektöründe çevreyi tehdit eden en önemli kalemlerden biride 

kâğıt fişler-dir. TÜİK 2021 verilerine göre Türkiye’de kâğıt ve kâğıt ürünleri fiyat 

olarak %45,03 ile en-dekslerin en fazla arttığı alt sektörlerden biri oldu. Bu kâğıda olan 

arzda ki yüksekliğe işaret etmektedir(TÜİK, 2021).  Dolayısıyla bu alana yönelik bir 

çalışma yapmak oldukça manidar olacaktır.  

Bizde E-fiş sistemi ile beraber kullanıcıların kâğıt fişlerinin tüm bilgilerini elektronik 

ortamda tutulmayı, bunu yaparken hukuki niteliklerini kaybetmemesini sağlamayı 

hedeflemekteyiz. İşlem için kullanıcının geliştirilecek mobil uygulamadan oluşturduğu 

barkod veya post cihazları için geliştirilecek APİ’yle beraber yeni kimlik kartını 

okutmasıyla fiş bilgilerinin, mobil uygulaması üzerinde ki hesabına aktarılmasından 

oluşmaktadır. Bu sistemin hem kullanıcı dediğimiz kâğıt fiş alan kişiler, hem müşteri 

dediğimiz satış yapan şirketlerin bazı tespit ettiğimiz sorunlarını çözmektedir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Kullanıcılar için, kâğıt fişler saklanması zor ve kolay kaybolabilen nesnelerdir. Bu 

yüzden bu fişleri kullanıcıların büyük bir çoğunluğu almak dahi istemez, alsa bile 

kasaların yanında ki çöp kovasına ya da yere anında atmaktadır. 2012 yılında yapılan 

bir araştırmaya göre kasa fişlerinde ince bir şerit olarak kullanılan BPA sağlığı olumsuz 

etkilediği görülmektedir (Huang, 2012: 92). Aynı zamanda BPA’nın en çok kadınları 

etkilediğini belirten uzmanlar özellikle hamilelerin tehdit altında olduğunu 

söylemektedirler ( De Felice, 2015: 2). Fransa, Amerika gibi pek çok gelişmiş ülke de 

fişleri geri önüştürebilmeyi veya kaldırmayı hedeflemektedir. Fransa 2018’in Kasım 

ayında aldığı karara göre 2020’de fişleri kaldırarak tek bir market için ayda ortalama 

848 metre kâğıt tasarrufu yapmayı hedeflemektedir. New York ise fişlerdeki 
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kimyasalların insan hormonlarıyla etkileşime geçmesiyle kanser ya da beyin hasarına 

neden olduğunu belirtiyor ve yakın bir tarihte fişlerin tamamen kaldırılmasına yönelik 

bir yasa çıkarmayı hedefliyor. Birçoğumuzun hiç kullanmadığı, sadece alıp attığı bu 

fişler doğal yaşamı ve insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Biz e-fiş sistemi ile hem 

kullanıcılar fişlerini kaybetmesin elektronik ortamda saklamayı hem de kullanıcılara 

yaptıkları alışverişlerden elde ettiğimiz bilgileri işleyerek, neye ne kadar harcama 

yaptığı (gıda, kozmetik vb.), gibi verileri mobil uygulama üzerinden sunmak 

istemekteyiz. 3 milyon TL cirosu olan bir gıda marketi ile yaptığımız görüşmede günlük 

ortalama 8 tane fiş rulosu kullandığını iletti. Buradan yaptığımız hesaplamayla ayda 

240, yılda ise ortalama 2900 tane fiş rulosu harcadığını görmüş olduk. Bu ruloların 

tanesi ortalama 1tl yani yıllık 2900 tl, 5 milyon ciro yapan bir market için ise bu rakam 

hemen hemen 4 bin TL’ye tekabül etmektedir. Türkiye’de perakende sektöründe 5 

milyondan ciro seviyesinde yüz binlerce market olduğunu düşünürsek ortaya çıkan hem 

mali kaybın büyüklüğü hem de israf edilen kâğıt miktarı gözler önüne serilmektedir. 

Akıllı telefonların ve teknolojinin gelişmesiyle eskiden kullandığımız bilgi sistemlerinin 

hepsinin dijital ortama taşındığını görüyoruz (e-devlet, e-nabız) gibi. E-faturanın da 

günümüzde bulunduğu yer ortada yayınlanan kanunlarla artık 10 milyon üstü ciroya 

sahip bütün şirketler elektronik faturaya geçmek zorunda sanal ortamda satış yapanlar 

için bu rakam 5 milyon. Bu alanda yapılan çözümleri incelediğimiz vakit bir dönüşüm 

döneminin kıyısında olduğumuz gözükmektedir fakat sadece hazır giyim sektörünün bir 

kısmında ve teknoloji marketlerin bir kısmının e-faturaya geçtiğini görmekteyiz. Bu 

çözüm yetersizdir çünkü günlük alışveriş hacminin büyük kısmınım gıda sektöründe 

yapıldığını görmekteyiz. Dolayısıyla küçük miktarlarda ve daha çok alışverişin 

yapıldığı gıda perakende sektöründe bir çözüm üretilmemiştir. Fişlerinde artık dijital 

ortamda olması gerekiyor. Markette poşetler için yapılan devrimin ikinci ayağı olarak 

görebiliriz bu projeyi. Büyük dönüşümlerin yaşandığı çağımızda artık bu denli kolay 

hayata geçirebilecek bir sistem bizi hem küresel iklim krizine karşı artı puan verecek 

hem de insanların hayatını kolaylaştıracaktır.  

   

 

3. Çözüm  

Ele aldığımız problemde fişlerin insan sağlığı için zararlı olduğunu, insanların bunları 

almak dahi istemediğini, saklanmasının zor olduğunu, küresel iklim krizi ve çevre için 

bir tehdit oluşturduğunu ortaya koyduk. Kâğıt fişlerin ortadan kalkması ve sanal ortama 

taşınması için geliştirdiğimiz sistem ana ürünümüz olan e-fiş sistemidir.  

Ana ürünümüz, mobil app üzerinden oluşturulan barkodun ya da yeni kimlik kartları-

nın, pos cihazına okutularak, alışveriş dökümünü ve fişi, bir platformda toplayacak sis-

temdir. Kullanıcılar oluşturacağımız bu platforma mobil app ya da web tarayıcı üzerin-

den üye olacak ve buralardan bu platforma erişebilecektir. Alışveriş dökümünü kullanı-

cıya ait hesapta tutacağız ve kullanıcı istediği zaman rahatça harcamalarını takip edebi-

lecektir. Yapacağımız ürün pos cihazına ve yazarkasalara entegre olacağı için bir yeni 

bir donanıma ihtiyaç kalmayacak. Kullanıcılar alışverişi bitirdikten sonra telefondan 

barkod okutup ya da yeni kimlik kartını okutarak bu işlemi tamamlayabileceklerdir. 
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Telefondan barkod okutma; İşlem öncesi kullanıcı 

telefonuna geliştirilmiş olan mobil uygulamayı indirmek ve 

üye olmak zorundadır. Alışveriş tamamlandıktan ve ödeme 

yapıldıktan sonra fiş bilgileri web servis aracılığıyla veri 

tabanına kaydedilir. Post cihazında Barkod oluşturulur.  

Barkod içinde fişin eşsiz anahtarını bulundurmaktadır. 

Oluşturulan barkod kullanıcının telefonu tarafından okutulur. 

Barkod okutulduktan, eşsiz anahtar elde edildikten sonra 

kullanıcı ile fiş birbirleriyle eşleştirilir. Mobil uygulamada 

bulunan Fişlerim ekranından kullanıcı artık fişlerini görebilecektir. 

 

Kimlik Kartı Okutma; İşlem öncesi kullanıcı telefonuna 

geliştirilmiş olan mobil uygu-lamayı indirmek ve üye olmak 

zorundadır. Alışveriş tamamlandıktan ve ödeme yapıl-dıktan 

sonra Post cihazından kullanıcının kimlik kartını takması veya 

temassız olarak işlem yapması istenir. İşlem tamamlandıktan 

sonra kullanıcının bilgileriyle birlikte Web servis aracılığıyla  

veri tabanına kaydedilir. Mobil uygulamada bulunan Fişlerim 

ekra-nından kullanıcı artık fişlerini görebilecektir.  

 

 

Telefondan barkod okutma ve kimlik kartı okutma olarak iki basamaklı bir sistem tercih 

etmemizin nedeni tüm halka hitap etmektir. Bu sayede hem telefonu olanları hem 

olmayanları sisteme dâhil etme imkânı bulmaktayız. Günümüzde gelişen e-fatura 

sistemleri, gerek pos cihazlarının ve yazarkasaların internet bağlantısı içermesi ve 

geliştir-me alabilmesi sistemimize katkı sağlamaktadır. Hedef kitlemizde bulunan 

marketler için kâğıt fişler maliyet oluşturmakta, böyle bir sistem ile onları o maliyetten 

kurtaraca-ğımız için sistemi tercih edeceklerdir. Kullanıcılar ise kâğıt fişlerin 

saklamasının zor olması ve çevre duyarlılığı gibi nedenlerden ötürü sistemi kullanmak 

isteyeceklerdir. 

 

 

4. Yöntem 

Proje süresi boyunca yapacağımız faaliyetlerde aşama aşama ilerleyeceğimiz için 

waterfall çalışma yöntemi kullanacağız. Fakat waterfall modelinin eksiklikleri olan testi 

sona bırakma konusunda biraz daha dikkatli davranarak her aşama sonunda test 

uygulayacağız. İhtiyaçlarımızı net bir şekilde belirlediğimiz için waterfall yönteminin 

sorun yaratmayacağını düşünüyoruz. İş fikrinin gereksinimlerini göz önüne alarak, 

sistemin ana bileşenlerinin analizleri yapılır. Bu analizler sonucunda ana sistem ve alt 

sistemlerin birbirine entegrasyonu ve optimizasyonu için gerekli veriler elde edilir. Elde 

edilen verilerden hareketle sistemlerin birbirine en uyumlu şekilde çalışacağı tasarım 

yapılır. Burada belirlenen genel tasarıma uygun olacak şekilde alt sistemlerin tasarımları 

belirlenir. Tasarımlar belirlenirken iş fikrinin analizinden doğan sonuçlarla verimlilik, 

hız, bakım yapılabilme ve yeni çıkan teknolojilere uyumluluk gibi kıstaslar göz önüne 

 

Görsel 1. QR Kod 

Taranması 

 

Görsel 2. Yeni Kimlik 

Kartı Okutulması 
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alınır. Uygulama yazarken iş mantığıyla kullanıcı ara yüzünü birbirinden ayrıştırmak ve 

uygulamanın farklı amaçlara hizmet eden bölümlerinin birbirine girmesini engellemek 

amacıyla MVC (Model-View-Controller) yazılım mimarisini kullanacağız. MVC ile 

kodun farklı amaçlara hizmet eden yapılarını ayrıştırarak, kodu daha rahat geliştirilebilir 

ve test edilebilir hale getirmiş oluruz. Böylece kod, daha az hata verme potansiyeline 

olacaktır. Pos cihazı üzerinde yapacağımız geliştirme için işlem hızı ve entegrasyon 

açısından en uygun yöntem API olacaktır. API farklı türden uygulamaların aynı ana 

akışı üzerinden birlikte çalışmasını sağlayan yazılım parçasıdır. Bu daha kolay anlamda 

bir yazılımın, başka bir yazılımla iletişime geçmesi, fonksiyonelliklerini kullanması, iş 

akışlarını paylaşmasını sağlamakla görevlidir. API söz konusu farklı türden yazılım 

unsurlarını, birlikte ortak bir noktada buluşturur. İş fikrimizde ana sistemin parçaları 

olan barkod veya kart ve mobil uygulamayı birbirine pos cihazı üzerinde 

geliştireceğimiz API ile bağlayacağız. Önyüz geliştirme için kullanılabilirlik, bilgi 

doldurma kolaylığı, estetik, menü tipleri ve geçiş, bilgi düzeni ve sunumu, uyumluluk 

gibi parametrelere dikkat edilerek, uygun geliştirmeler belilenecek uygulama dili ile 

geliştirilecektir. Ara yüz geliştirmek için Flutter, React Native, Ionic gibi 

frameworklerden uygun olanı seçilecektir. Bu uygun üçüncü parti kütüphaneler 

kullanmak istediğimiz de ve yazılı kodunuzu yeniden kullanmamız gerektiğin de 

hangisi daha kullanışlı ise o seçilecektir. Veri Güvenliği için mobil uygulamayı 

geliştirirken web servisleri ile HTTPS kullanarak haberleşmeyi tercih edeceğiz. SSL 

haberleşme yaparsak native kod tarafında kesinlikle validation kurallarına uyacağız. 

Mobil uygulamayı geliştirdikten sonra “prototip yapma” programları ile mobil cihazlara 

yüklenebilecek çalışan küçük bir prototip tasarlanır. Bu prototip yapmanın amacı hangi 

butonun ne işe yarayacağı, genel wireframe ve akış şemasını daha görünür ve 

kullanılabilir yapmaktır. Böylelikle tasarımcı, kullanıcı, yazılımcı ve müşteriye 

uygulama konusunda genel bir bilgi verir. Geliştirilen sistemin bütün parçalarının tek 

tek ve bütün sistem halinde, uyum içinde çalışıp çalışmadığına bakmak ve sistemin 

dışarıdan gelecek saldırı ve manipülasyonlara yönelik direncini ölçmek adına gerekli 

olan tüm testler yapılacaktır. Bu testleri yaparken bazı testler için nmap benzeri test 

araçları kullanacağız. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizin yenilikçi yönünü belirlemek için piyasa da ki diğer çözümler ile 

karşılaştırdığımızda birebir benzer bir çözümün olmadığını görüyoruz. En benzer 

çözümlere bakacak olursak; 

Hazır giyim perakendeciliğinde kullanılan e-postaya gönderilen faturalar; bu çözüm 

öncelikle zaman açısından kötü bir çözüm sunuyor. Kasiyerin kullanıcının e-postasını 

istemesi yazması, göndermesi 1 dakikayı buluyor. Bu mağazalar için kasada sıraların 

uzaması demek bu da ekstra iş gücü anlamına geliyor. Kullanıcılar açısından da bu 

sistem zaman kaybettirmekte, kimse sıra beklemek istemez ve fişleri saklamak 

açısından kullanışsızdır. Çünkü e-postaları sildiğimizde fişleri kaybederiz aynı zamanda 

diğer postalar içinde bulmamız zordur. Bizim ürünümüz ile zaman açısından temassız 

özelliği olan yonga chip setli kart ile 10sn gibi bir sürede bu işlemi tamamlıyoruz. Bu 
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mağazalara zaman tasarrufu sağlıyor. Tüm fişleri tek platformda topladığımız içinde 

kullanıcılara daha kullanışlı bir sistem sunuyoruz. 

Mağazaların kendilerine ait kartlar örneğin Mavi kartuş, bunun gibi kartlar alışveriş 

fişlerini saklasa da sadece o markaya ait olduğu için kullanışsızlık yaratıyor. 

Kullanıcıların her mağaza her market için ayrı ayrı uygulama ve kart kullanmak yerine 

tek uygulama, tek kart ile hepsini organize etmesi zaman ve ulaşılabilirlik açısından 

daha optimize bir kullanım sağlayacaktır.  

Geleneksel kâğıt fişlere göre ise e-fiş ürününün birçok üstünlüğü vardır. Dijital ortamda 

olduğu için bireyler istediği kadar fişi biriktirebilir ve veri kaybı yaşamaz. 

Harcamalarını rahatça takip edebilir. Onların verilerini işleyerek onlara sunacağımız 

hizmetlerle hangi kategoride ne kadar harcama yaptığı, hangi kategoride ki 

harcamalarının önceki aylara göre arttığı gibi verilerin işlenmesi sonucu elde edilen 

hizmetleri sağlamamıza olanak tanır. Geleneksel kâğıt fişler ile her birey için böyle bir 

hizmet sağlamak neredeyse imkânsızdır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 Projemiz fişleri, e-fiş isimli tek platformda toplamak üzerine kurgulandığı için ticari 

bir ürüne dönüştürülmesi oldukça mümkündür. Bunu o platform üzerinden yapılacak 

kampanyalarla, perakende sektöründe bulunan firmalarla kurulacak ortaklıklarla 

gerçekleştirebiliriz. Bunu gıda perakendeciliğinde yürürlüğe sokabiliriz. Gıda 

perakendeciliğin en büyük aktörleri olan süpermarket sayısı da 1998 yılında 2135 iken 

geçtiğimiz yıl itibariyle 24.671 olmuştur. Gıda perakendeciliğinin toplam organize 

perakendenin içinde ki payı 540 milyar TL dir. Perakende sektörü değişen kullanıcı 

taleplerine eş zamanlı çözümler üretmek zorundadır. Dijital teknolojilerin gelişmesiyle 

artık birçok geleneksel yöntem rafa kalkmakta ve tüketici bunu talep etmektedir. Gıda 

perakendeciliği için artık kâğıt fiş bir zorunluluk değildir. Tüketicinin teknolojik 

okuryazarlığı geliştiği için kâğıt fişin kendini dijital ortamda oluşturulan fişe yerini 

bırakmaması için hiçbir sebep yoktur.  

 Gıda perakendeciliğinin 540 milyar TL olduğunu söyledik. Biz ar-ge aşamasında elde 

edilebilir pazar olarak belirlediğimiz Ankara’ da gıda perakendeciliği yapan firmaları 

hedef olarak seçtik. Bunlardan Çağdaş Marketler Zinciri (Ankara) 104, Altunbilekler 

(Ankara) 74, Soykan (Ankara) 57, Başgimpa (Ankara) 55 Akyurt (Ankara) 42, 

bunların yanı sıra Metro Toptancı Market, Makro gibi ulusal çapta hizmet veren 

perakende marketler ilk gireceğimiz pazar olabilir. Ankara’da hedeflediğimiz yaklaşık 

bu 400 gıda perakendecisinin pazar büyüklüğü yaklaşık 9 milyar TL’dir. Bu firmalarla 

ile birebir görüşmeler yaparak iş birliği yapabilir, ürün ticari bir forma sokulabilir.   

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin prototip maliyeti ve zaman çizelgesi tablolar halinde aşağıda verilmiştir. 

Tablo 1. Prototip Maliyet Analizi 
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Ürün Adı Birim Fiyat Adet Toplam 

inPOS M120 Yeni 

Nesil Yazar Kasa 

Pos 

1028TL 1 1028TL 

Domain Hizmeti 80TL 1 80TL 

Sunucu; Dell T30 

1TB DDR4 

5857TL 1 5857TL 

TOPLAM (KDV DÂHİL) 6965TL 

Projenin maliyetini kendi sunucumuzu almak yerine, kiralayarak maliyetini 

düşürebiliriz. Fakat veriler için kiralanan sunucular tam güvenlikli olmayabilir. 

 

Tablo 2. Proje Zaman Çizelgesi 

 

Aylar(2021) 

İşin Tanımı Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Literatür Taraması x x      

Sistem tasarımı ve 

kavramsal tasarım 

x x x x    

Veri tabanı ve 

yazılım geliştirme 

  x x x x  

Pos cihazı sistemsel 

geliştirme 

    x x  

Mobil uygulama 

geliştirme 

    x x x 

Güvenlik 

Testlerinin 

gerçekleştirilmesi 

      x 

 

 

Piyasada benzer bir iş yapan Foriba isimli e-faturalar düzenleyen bir şirket 

bulunmaktadır. Şirketi incelediğimiz vakit, onlarında kendi sunucularını barındırdığını 

görmekteyiz. Şirketin diğer maliyetleri kullandıkları bilgisayarlar ve çalıştırdıkları 

mühendislerden kaynaklanmaktadır. Biz okulun bilgisayarlarını kullanacağız ve iş 

gücünü kendimiz karşılayacağız.  

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  



8 

 

 Projemizin hedef kitlesi iki tarafı bulunmaktadır. Bunlardan ilki sistemin uygulayıcısı 

diyebileceğimiz marketler, mağazalardır. Buradaki hedef kitlemiz; Hazır giyim, 

alışveriş merkezleri, gıda perakendeciliği, kategori mağazacılığı ve restoranlar gibi 

organize perakendenin tüm aktörlerinden oluşmaktadır. Organize perakende sektörü, 

her yıl Türkiye ekonomisinin yıllık yaklaşık 2,5 katı oranındaki büyümesini sağlam 

dinamiklerle sürdürmektedir. Türkiye perakende sektörü cirosunun önceki yıllardaki 

büyüme grafiğini devam ettirerek 2018 yılında yaklaşık 880 milyar TL’ye ulaşmıştır. 

Perakende sektörü değişen tüketici taleplerine zamanlı ve doğru bir şekilde cevap 

verebilmek için hızlı olmak ve farklı satış kanallarını koordineli bir şekilde yürütmek 

zorundadır. Bu nedenle bilgi teknolojileri ve gerekli alt yapı yatırımları hayati önem 

taşımaktadır. Dijital teknolojilerin gelişmesi ile tüketici davranışlarında büyük bir 

değişim görülmekte; tüketiciler için artık tercih ettikleri ürünü temin ettikleri satış 

kanalı daha az önem arz etmektedir. Biz ilk başlarda gıda perakendeciliği sektörüne 

gireceğiz. Geçtiğimiz yıl itibariyle ülkemizde 141 farklı süpermarket zinciri ve 24.671 

şubesi bulunuyor. Bu Rakam 1998'de 2 Bin 135'ti. 2017 hesap dönemi brüt satış 

hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere ve internet üzerinden mal ve hizmet 

satışı yapan ve 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olan 

mükelleflere 1.1.2019 tarihi itibariyle e e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu 

getirilmiştir. Bu sektörün artık e-fatura ile marketlerin fiziki arşivlemeden 

kurtulduğunu görüyoruz. Artık müşteriler için fiziki arşivlemenin sorun teşkil ettiğini 

görüyoruz. Bizim ürünümüz ile müşterilerin fiziki arşivleme sorunu çözeceğiz.  

  

 Hedef kitlemizin ikinci tarafı ise kullanıcılardır. Kullanıcılar için iki kategori ön gör-

mekteyiz. Bu kategoriler akıllı telefonu bulunan veya teknoloji okuryazarlığı yüksek 

olan ve akıllı telefonu olmayan veya teknoloji okuryazarlığı düşük olanlar olmak üzere 

ayrılmaktadır. Her iki kitleyi de sisteme dâhil edebilmek üzere farklı çözümler ortaya 

koyacağız. Akıllı telefonu bulunan veya teknoloji okuryazarlığı yüksek olan kitle için 

mobil uygulama ve barkod sistemi, akıllı telefonu olmayan veya teknoloji 

okuryazarlığı düşük olanlar için pos cihazları üzerinde APİ geliştirip, yeni kimlik 

kartları üzerinden sistemde biriktirme olanağı sunacağız. 

 

9. Riskler 

Projeyi etkileyebilecek en önemli risk, Türkiye’de akıllı telefonu bulunmayan ve 

teknoloji okuryazarlığı düşük olan insanların sisteme adapte olmada zorluk 

yaşamasıdır. Bu insanlar için yeni kimlik kartlarına entegre bir sistem düşünmekteyiz. 

Bu sayede onları dezavantajlı durumdan kurtarmaya çalışmaktayız. Diğer bir risk ise 

yeni kimlik kartlarının geliştirilecek APİ ile yüz yüzde uyum sağlayabilmesi 

konusudur. Bu konuda yaptığımız literatür taraması çalışması sonucunda yonga chip 

set’i sayesinde entegrasyonun yapılabileceğini görmekteyiz. Bu tür bir durumla karşı 

karşıya kaldığımız vakit projenin hedef kitlesini daraltarak sadece barkod okutma 

sistemine dönebiliriz. Buda bizim B planımızı oluşturmaktadır.  

 

Projemizin maliyet konusunda bir risk taşımadığını görmekteyiz ancak iş zamanı 
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olarak kısıtlı bir süremiz olduğu için iş-süre açısından sorun yaşayabiliriz. Bu risk için 

B planımız ise okulumuzun robotik kodlama öğretmenlerinden destek almaktır.  

Tablo 3. Olasılık ve Etki Matrisi 

Olasılık Etki Aralığı 

Düşük Orta Yüksek 

1 Maliyet   

2  Zaman/İş Hedef kitle 

3    
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